Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. (a
továbbiakban: Kiadó) a gondozásában megjelenő időszaki kiadványok Magyarország
területén történő előfizetéses terjesztésére, valamint az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokra
terjed ki (a továbbiakban: Szolgáltatás). A Kiadó az időszaki kiadványainak terjesztését jelen
ÁSZF-ben foglaltak szerint biztosítja. Az Előfizető a Szolgáltatást jelen ÁSZF-ben foglaltak
szerint veheti igénybe. A Kiadó a szolgáltatást maga, vagy az általa a kiadványinak
terjesztésével megbízott terjesztők (a továbbiakban: Terjesztő) útján biztosítja.
1. Általános információk
Kiadó
Nemzet Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1089 Budapest, Üllői út 102.
Elektronikus elérhetősége: terjesztes@mno.hu
Előfizető
Előfizető az a természetes vagy jogi személy, aki a Kiadónál, vagy a Kiadó
képviseletében eljáró Terjesztőnél a Kiadó gondozásában megjelenő időszaki lapra
előfizet, vagy akinek a részére harmadik személy előfizet (Címzett).
A fentieken túl előfizetőnek kell tekinteni azt a természetes, vagy jogi személyt is, aki
az előfizetési díjat beazonosítható időszakra vonatkozóan a Kiadó beazonosítható
kiadványa tekintetében megfizeti és a Kiadó szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi
(akivel az előfizetői jogviszony ráutaló magatartással érvényesen létrejön.)
Terjesztő
Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
Elektronikus elérhetősége: hirlapelofizetes@posta.hu

2. Az előfizetői jogviszony létrejötte
1. A Kiadó és az Előfizető közötti előfizetési jogviszony érvényesen létrejön, amint a
Kiadó nyilvános ajánlatát az Előfizető elfogadja, azaz az időszaki kiadványt a
Kiadónál vagy a Terjesztőnél szóban, vagy írásban, vagy ráutaló magatartással
megrendeli (a továbbiakban „Megrendelés”), és akkor lép hatályba, amikor az
Előfizető az első előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díjat megfizeti, oly
módon, hogy az a Kiadó vagy a Terjesztő számláján jóváírásra kerül.
2.2. A Megrendelés történhet szóban a Kiadó vagy a Terjesztő képviselőinél, a Kiadó
előfizetői kuponjának kitöltésével, illetve a Megrendelés levélben, faxon, elektronikus
levélben, vagy telefonon keresztül történő előterjesztésével, az alábbi módokon:
•
személyesen a Kiadónál, vagy a Terjesztő postai szolgáltató helyein vagy a
kézbesítőinél;
•
levélben: 1089 Budapest, Üllői út 102.
•
e-mail-en: terjesztes@mno.hu, hirlapelofizetes@posta.hu,
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•

•
telefonon: a Kiadónál a 06-1-476-2113 számon, vagy a Terjesztő 06-80-444-444
ingyenes zöld számán
faxon: a Kiadónál 06-1-501-8753 számon, vagy a Terjesztőnél 06-1-303-3440 számon

2.3. A Megrendelésnek tartalmaznia kell
a) az időszaki kiadvány megjelölését (lap nevét)
b) a kiadvány megrendelt lappéldányainak számát (a megrendelt lappéldányok számát
nem tartalmazó megrendelés, a kiadvány valamennyi számának – a különszámokat is
beleértve – egy példányára vonatkozó megrendelésnek minősül),
c) a kézbesítés kezdő időpontját, (legkorábban az előfizetési díj beérkezését követő
hónap 1. napja)
d) amennyiben az Előfizetés határozott időre szól, az Előfizetés lejártának időpontját. A
megszűnési időpont megjelölése nélkül leadott rendelés határozatlan időre
vonatkozó, folyamatos megrendelésnek minősül;
e) a díjfizetési időszakot (a kiválasztott termék díjtáblázata alapján)
f) az Előfizető nevét, vagy megjelölését (név vagy cégnév, cégjegyzékszám ha van) és
címét (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház,
emelet, ajtó megjelölését) (számlázási név és cím)
g) a Kézbesítési címzett nevét (megjelölését) és címét (irányítószám, településnév,
közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölését) (kézbesítési
név és cím);
h) az előfizetési díj megfizetési módjának megjelölését;
i) írásos megrendelés esetén az Előfizető aláírását.
Kizárólag a fenti adatok teljes körét pontosan tartalmazó megrendelés tekinthető érvényes
Megrendelésnek.
2.4. A beérkezett Megrendelés alapján a Kiadó, illetve a Kiadó nevében a Terjesztő írásban
visszaigazolja a megrendelést az Előfizető felé, a befizetési csekk megküldésével vagy
helyben készpénzes fizetés esetén a nyugta kiállításával egyidejűleg.
A visszaigazolás tartalmazza
- az Előfizető nevét és címét, illetve Címzett nevét és címét, ha az nem azonos az
Előfizetővel,
- a megrendelt időszaki kiadvány megjelölését és példányszámát,
- a kézbesítés kezdő időpontját (a kézbesítési időszak kezdete),
- amennyiben a Megrendelés határozott időre szól, az Előfizetés lejártát, valamint
- az előfizetési díjat, valamint az előfizetési díj befizetésének módját és határidejét.
2.5. Az Előfizető köteles a Megrendelés visszaigazolásában szereplő adatokat ellenőrizni és
az esetleges eltéréseket a Kiadónak vagy a Terjesztőnek haladéktalanul bejelenteni.
Amennyiben az Előfizető a kézbesítés megkezdéséig nem jelenti be a fennálló eltérést
az adatokban, a Kiadó nem felel a megrendelttől eltérő vagy eltérő számú kiadvány
kézbesítéséért, valamint a nem megfelelő címre történő kézbesítésért.
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2.6. Az Előfizetés a megrendeléssel érvényesen létrejön, de akkor lép hatályba, illetve a
kézbesítés megkezdésére azt követően kerül sor, ha az első időszakra vonatkozó
előfizetési díj jóváírásra kerül a Kiadó vagy a Terjesztő bankszámláján, vagy a Kiadó
vagy a Terjesztő részére készpénzben megfizetésre kerül.
3. Az előfizetői jogviszony tartalma
3.1.

A Kiadó az előfizető által megrendelt időszaki kiadványt a Megrendelésben, illetve
annak visszaigazolásában foglaltak szerint, az előfizetési díj előre történő megfizetése
ellenében - a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint – a Terjesztő igénybevételével
juttatja el az Előfizető által megjelölt címre.
A Kiadó kézbesítendő kiadványai tekintetében Előfizető a szolgáltatás
igénybevételével, az előfizetési díj megfizetésével lemond a küldemény Kiadó által
történő személyes kézbesítéséről, kifejezetten hozzájárul és tudomásul veszi, hogy a
megrendelt kiadvány a Terjesztő által az Előfizető által biztosított levélszekrénybe/
postafiókba helyezéssel kerül kézbesítésre.

3.2.

A Terjesztő a Megrendelés illetőleg a megrendelés visszaigazolásában foglaltak szerint
végzi az időszaki lap kézbesítését. Az Előfizető köteles a Megrendelésben megadott
adatokban bekövetkezett valamennyi változást haladéktalanul bejelenteni a Kiadónak
vagy a Terjesztőnek. A változás a vonatkozó bejelentés kézhezvételét követő 8. napon
válik hatályossá és ezen időpontot követően történik a kiadvány módosított
Megrendelés szerinti kézbesítése. Amennyiben az Előfizető elmulasztja bejelenteni,
vagy késedelmesen jelenti be az adatokban történt változásokat, az ebből eredő
károkért (nem megfelelő címre történt kézbesítés, az előfizetés megszüntetése az
előfizetési díj azonosíthatatlansága miatt, az adóbizonylatok érvénytelensége hibás
vagy hiányos adatok miatt, stb.) a Kiadó a felelősségét kizárja.

3.3.

Az Előfizető a jogviszony fentiek szerinti létrehozatalával kifejezetten hozzájárul
ahhoz, illetve kijelenti, hogy a Kiadó
- az Előfizető egyes személyes adatait (név, cím, előfizetett időszaki kiadvány neve,
előfizetett példányszám, előfizetés időtartama, a fizetés módja) a jelen ÁSZF-ben
foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a Terjesztő részére adatfeldolgozás
céljából továbbítsa; ezeket a Kiadó, mint adatkezelő, illetve a Kiadó utasításainak
megfelelően a Terjesztő, mint adatfeldolgozó elektronikus formában is rögzítse,
feldolgozza, csoportosítsa, karbantartsa, jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek
teljesítése (pl. a levélszekrényhez való hozzáférés így például kulcs, kapukód
beszerzésének), biztosítása érdekében az Előfizetőt megkeresse; illetve
- az Előfizetés megszűnése esetén új előfizetési ajánlattal megkeresse.
Amennyiben az előfizető/címzett részére harmadik személy fizeti elő, rendeli meg a
kiadványt, a Kiadó a természetes személy előfizető személyes adatait csak annak
külön írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább. Az előfizető hozzájáruló nyilatkozatát
a Kiadó részére a kézbestést megelőző hónap 24. napjáig kell eljuttatni.
Az adatkezelés célja minden esetben az előfizetői jogviszonyból eredő kötelezettségek
teljesítése, a szolgáltatással és a kiadvánnyal kapcsolatos tájékoztatás.
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4.

A Kiadó, mint adatkezelő valamint a Terjesztő, mint a Kiadó utasításainak megfelelően
eljáró adatfeldolgozó(k), az Előfizetői (Címzetti) adatokat az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok
kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, illetve
dolgozzák fel.

5.

Kiadó által igénybe vett adatfeldolgozók mindenkori listája a Kiadó székhelyén
megtekinthető, illetve a Kiadó honlapján elérhető.

3.6.

Az Előfizető kijelenti, hogy személyes adatait önkéntesen adta át Kiadó részére, a
Kiadó/Terjesztő adatkezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

7.

A Kiadó felhívja az Előfizető/Címzett figyelmét, hogy a vonatkozó törvényi
rendelkezések alapján a személyes adatainak kezelését írásbeli nyilatkozatával
kifogásolhatja, illetve megtilthatja. Az írásbeli megkeresést a Kiadó címére kell
eljuttatni.

4. Az előfizetői jogviszony módosulása
Abban az esetben, ha a Kiadó az előfizetett időszaki kiadvány kiadását időszakosan
szünetelteti vagy felfüggeszti, illetve ha a kiadás feltételeit (periodicitás módosítja, úgy
köteles erről az Előfizetőt írásban értesíteni. Az Előfizető ilyen esetben – választása szerint –
jogosult a már kifizetett, de még nem teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díj
visszatérítésére, vagy a megváltozott feltétek szerinti kézbesítés elfogadására. Erre
vonatkozóan az Előfizető írásban köteles nyilatkozni a Kiadónál vagy a Terjesztőnél,
amennyiben igénye a visszatérítésre irányul úgy a Kiadó a visszajáró összeget az erre irányuló
nyilatkozat kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti vissza
5. Az előfizetői jogviszony megszűnése
5.1.

Az Előfizetés megszűnik:
a) az előfizetés lemondásával,
b) a határozott idejű Előfizetés esetén az előfizetési időszak lejártával, kivéve, ha az
Előfizető az előfizetési időszak lejártát megelőzően az előfizetését meghosszabbítja;
c) az előfizetett időszaki kiadvány kiadásának megszüntetésével, illetve
megszűnésével;
d) az Előfizető elhalálozása esetén, vagy
e) az Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén;
f) az Előfizetés Kiadó általi megszüntetésével, ha a kézbesítési adatok hiányossága
vagy nem megfelelősége miatt a beérkezett előfizetési díj befizetés beazonosíthatatlan
vagy a kézbesítés nem megvalósítható;
g) határozatlan idejű Előfizetés esetén, ha az Előfizető az esedékes előfizetési díjat
nem egyenlíti ki.
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5.2.

Az előfizetői jogviszony az a) pontban meghatározott esetben – az Előfizető által
szóban, vagy írásban megtett nyilatkozattal – csak a naptári hónap végével szüntethető
meg.

5.3.

Az előfizetői jogviszony az fenti b) pontban meghatározott esetben a határozott
időtartam lejártával, amennyiben az Előfizető az előfizetési időszak lejártát
megelőzően az előfizetését meghosszabbítja, ezen időtartam lejártával, a c) pont
esetében az adott időszaki kiadvány kiadásának megszűnésével, a d) és e) pontok
esetében a vonatkozó írásbeli nyilatkozat kézhezvételével egyidejűleg, ennek
elmaradása esetén az adott előfizetési időszak lejártával, az f) pont esetében a
megszűnésre okot adó körülmény bekövetkezésével, a g) pont esetében az előfizetési
díjjal fedezett időszak végével szűnik meg.

6.

Az Előfizetési díj

6.1.

Az előfizetési díjak:
- havi: 2.990,- Ft,
- negyedéves: 8.970,- Ft,
- féléves: 17.940,- Ft,
- éves: 35.880,- Ft,
amelyek az időszaki kiadvány impresszumában is feltűntetésre kerülnek.
Az előfizetési díjak bruttó díjak, tartalmazzák a kiadvánnyal kapcsolatos közterheket és
a terjesztési díjat.
Az előfizetési díj megváltoztatásának jogát a Kiadó fenntartja, azonban erről az
Előfizetőket írásban a honlapon, vagy a megjelenő lapszámokban a díj megváltozását
megelőző 30 nappal köteles értesíteni. A Kiadó ezen értesítésében tájékoztatja az
Előfizetőket arról, hogy az előfizetői díj megváltozása a fennálló Megrendeléseket
miként érinti, valamint a díjkülönbözet elszámolásának módjáról is.

2.

6.3.

Az előfizetési díj megfizetése:
• készpénzben (a Terjesztő felhatalmazott képviselőjénél, illetve más a Kiadó által
megjelölt helyszíneken);
• készpénz-átutalási megbízással (csekken);
• csoportos beszedési megbízással;
• folyószámláról átutalással.
Az előfizetési díjak kiegyenlítésének határideje:
a) Az előfizetési díjat legkésőbb a kézbesítés megkezdését megelőző hónap 24.
napjáig kell megfizetni (ha ez vasárnap, vagy munkaszüneti nap, akkor az ezt
megelőző munkanapig), figyelemmel arra, hogy a kiadvány kézbesítését végző
Terjesztő az előfizetés létrejöttét követő hónap első napjától kézbesíti a lapot,
amennyiben az Előfizetés az adott hónap 24. napjáig létrejön;

5	
  

b) Az előfizetési díj késedelmes megfizetése esetén a Terjesztő a megrendelt lapok
kézbesítését a következő hónap, illetve a következő megjelenési időszak első
napján kezdi meg.
c) Az előfizetői díj csoportos beszedési megbízással történő teljesítése esetén - az a)
ponttól eltérően – a díj a Kiadó által az adott tárgyhó 5. és 15. napja között kerül
beszedésre.
6.4. Az előfizetési díj visszatérítése
Az előfizetési díj Előfizető részére történő visszatérítésére a Kiadó által az alábbi esetben
kerülhet sor:
a) az Előfizetés lemondása esetén,
b) az Előfizető elhalálozása vagy jogutód nélküli megszűnése esetén,
c) az előfizetett időszaki kiadvány kiadásának megszüntetése, illetve megszűnése esetén.
A fent meghatározott esetekben az Előfizető jogosult a már kifizetett, de még nem
teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díj visszatérítésére; erre vonatkozó igényét
kizárólag a Kiadóval szemben érvényesítheti.
Az előfizetés lemondása esetén a Kiadó az előfizetési időszakból hátralévő időszakra
vonatkozó havi előfizetési díjat / díjakat visszafizeti az Előfizető részére.
Az Előfizető elhalálozása és jogutód nélküli megszűnése esetén a Kiadó az előfizetési
időszakból az elhalálozás, illetőleg a megszűnés Kiadó részére írásban történő
bejelentését követő hátralévő időszakra vonatkozó előfizetési díj összegét visszatéríti. Az
előfizető elhalálozása esetén a bejelentő a bejelentés valódiságát okirattal igazolni
köteles.
Abban az esetben, ha a Kiadó az előfizetett időszaki kiadvány kiadását véglegesen
megszünteti, az Előfizető jogosult a már kifizetett, de még nem teljesített időszakra
vonatkozó előfizetési díj visszatérítésére.
Amennyiben az Előfizető az előfizetési díj visszatérítésére jogosult, a Kiadó a visszajáró
összeget az erre irányuló nyilatkozat kézhezvételét követő 30 napon belül téríti vissza.

7. Az előfizetett időszaki kiadványok kézbesítése
7.1.

A Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő ez előfizetett időszaki kiadványokat a
levélszekrénybe kézbesíti. A napilapot csomagolás és címzés nélkül juttatja el az
Előfizetőhöz.

7.2.

A kézbesítéshez szükséges feltételeket az Előfizető az alábbiak szerint köteles
biztosítani, és a levélszekrényt köteles
a) kertes ház esetén a telek – cím szerinti – bejáratánál;
b) többlakásos épület, továbbá irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény
esetén az épület bejárata közelében, egy csoportban, de kézbesítési címenként különkülön (továbbiakban: csoportos levélszekrény);
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c) lakópark, ipari-park, gyártelep esetén a telek bejáratánál, vagy a portaszolgálatnál
elhelyezni;
d) egyéb esetben az Előfizető kézbesítési címén lévő bejárati ajtaján kell felszerelni
úgy, hogy a Terjesztő kézbesítője ahhoz biztonságosan hozzáférhessen. Zárt lépcsőház
esetén a levélszekrényhez történő hozzáférést az Előfizető a kulcs átadásával, kapukód
közlésével biztosítja.
A 7.2. b)-d) pontjaiban meghatározott levélszekrényeket el kell látni az Előfizető vagy
– amennyiben a címzett az Előfizetőtől eltér úgy a Címzett - nevével, emelet-,
ajtószám, illetve lakásszám megjelöléssel.
7.3.

A levélszekrénynek a rendeltetésszerű használatra alkalmasnak, elhelyezésűnek,
méretűnek és biztonságúnak kell lennie, amely megfelelően hozzáférhető a Kiadó
megbízásából eljáró Terjesztő részére, és amely biztosítja az időszaki kiadvány
megfelelő, biztonságos elhelyezését.

7.4. A jelen ÁSZF -ben meghatározottaknak megfelelő levélszekrény hiánya nem mentesíti
a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztőt az alól, hogy a kézbesítést megkísérelje,
azonban az időszaki kiadvány levélszekrény hibájából vagy hiányából adódó
kézbesíthetetlenségéért, eltűnéséért, sérüléséért a Kiadó felelősséget nem vállal.
7.5. Kézbesítési határidők
A Terjesztő a kiadványok kézbesítését a Kiadóval történt megállapodás alapján a Magyar
Posta Zrt. Általános Szerződési Feltételei szerint vállalja és végzi.
A Terjesztő a kiadványt
a) Budapesten reggel 7.00 óráig,
b) a www.posta.hu honlapon található „Település listában” szereplő települések
- belterületén a kora reggeli órákban,
- csatolt telepeülés részen és a belterületen kívüli lakott helyeken a tárgynapon,
c) a további településeken tárgynapon
kézbesíti.
A kézbesítési határidők részletes szabályait a Terjesztő Általános Szerződési Feltételei
tartalmazzák, amely a www.posta.hu honlapon elérhetők.
8. Reklamáció
8.1. Az előfizetők az előfizetéssel kapcsolatos panaszokat a Kiadónál és a Kiadó
megbízásából eljáró terjesztőnél, a kézbesítéssel kapcsolatos panaszokat a Terjesztőnél
terjeszthetik elő szóban vagy írásban.
A Kiadó az előfizetésekkel kapcsolatos észrevételek, panaszok előterjesztésére az alábbi
elérhetőségeket biztosítja:
telefon: 06-1-476-2176
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e-mail: terjesztes@mno.hu

A Terjesztő a kézbesítéssel és az előfizetéssel kapcsolatos észrevételek, panaszok
előterjesztésére az alábbi lehetőségeket biztosítja:
telefon: 06-80-444-444 (ingyenesen hívható központi ügyfélszolgálat)
e-mail: hirlap@posta.hu
A Kiadónál az előfizetéssel kapcsolatos bejelentett panasz kivizsgálásra kerül, amelynek
eredményéről a Kiadó az Előfizetőt az általa megjelölt módon tájékoztatja.
A Terjesztőnél bejelentett panaszt a Terjesztő a Magyar Posta ÁSZF –jében
meghatározottaknak megfelelően kivizsgálja és rendezi, amelynek részletes szabályai a
www.posta.hu honlapon elérhetők. . A reklamáció kezelése általában lappótlással
történik, amelynek részletes szabályait a Magyar Posta ÁSZF-je tartalmazza.
A Kiadónál a kézbesítés tekintetében bejelentett panasz minden esetben a Terjesztő
részére kerül továbbításra, aki azt a fentiek szerint intézi el.
8.2. Amennyiben az Előfizető a Kiadó / Terjesztő által végzett vizsgálat eredményével nem
ért egyet, vagy a fogyasztói panaszok elintézésének módját kifogásolja, fogyasztói
jogainak érvényesítésére az alábbi elérhetőségeken van lehetősége:
Budapest	
  Főváros	
  Kormányhivatala
Műszaki,	
  Engedélyezési	
  és	
  Fogyasztóvédelmi	
  Főosztály,	
  	
  
Fogyasztóvédelmi	
  Osztály
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefonszám: +36-1 450-2598
Budapesti Békéltető Testület
Cím. 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. emelet 310.,
Postacíme: 1253 Budapest, Pf. 10.
A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy minden békéltető testület elé kerülő ügyben
esetenként tesz nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a békéltető testület döntését
magára nézve kötelezőnek fogadja-e el.
9. Záró rendelkezések
9.1. Az Előfizető az előfizetési díj megfizetésével, valamint a kiadvány első kézbesítése
során történő átvételével jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja.
9.2. Jelen Általános Szerződési Feltételek szövege elérhető a Kiadó honlapján, valamint
bárki által megismerhető a Kiadónál és a Terjesztőnél is.
9.3. A Kiadó fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF módosítására. A Kiadó a módosítás
hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal megismerhetővé teszi a
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módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et, amelyet a honlapján közzétesz.
A Kiadó az ÁSZF módosítását megelőzően az általa megjelentetett kiadványokban és a
honlapján tájékoztatja az Előfizetőket a változásról.
9.4. Jelen ÁSZF 2015. július … napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését
követően létrejött előfizetői jogviszonyok tekintetében kell alkalmazni.
Budapest, 2015.
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